
 

 

 

 

 

 

 

 

               MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN ROMÂNIA  
                                     ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 
 
FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ŞI DESIGN şi 

FACULTATEA DE TEATRU  de la 

UNIVERSITATEA DE ARTE “GEORGE ENESCU” DIN IAŞI,  

FACULTATEA DE LIMBI MODERNE de la  

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA şi 

ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ  “VASILE POGOR” DIN IAŞI 
 

           Organizează duminică 5 iunie 2016 în Parcul Copou din Iaşi  
 
 
 
 

 
  
 
 

                                                                                                                                                    
        
        
        
    
    
    
    
 

  

 

 

 
  

 

                                          PROGRAM 
ORA: 12.00 –  EXPUNEREA LUCR ĂRILOR REALIZATE DE C ĂTRE  ELEVII PARTICIPANŢI 

ŞI APOI TRANSMITEREA CADOU C ĂTRE PERSOANELE 
AFLATE  ÎN PARCUL COPOU DIN IA ŞI 

 

CONTACT:  asociatia.vasilepogor@gmail.com 



 
REGULAMENTUL  ACTIVIT ĂŢII EXTRAŞCOLARE 

NUMITĂ : 
EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ-CONCURS «1 IUNIE – COPILUL, 

AMBASADORUL PRIETENIEI ÎNTRE POPOARE» 
 

    1. Se particip ă grupat minim 5 participan ţi:  orice pre şcolar sau elev împreun ă 
cu al ţi 4 copii pot participa sub coordonarea unui cadru didactic.  Cadrul didatic 
are participare gratuit ă.  
     2.Cadrele didactice pot participa cu lucrare p ersonal ă, fără să coordoneze 
elevi. 

3. Lucrările vor fi trimise în format electronic(fotografiate, scanate) pe       e-mail 
salvate NUMAI cu numele autorului(Nu folosiţi diacritice în salvare/redenumire 
pentru că nu se salvează corect ! Nu adăugaţi clasa, vârsta, altele, doar numele şi 
prenumele elevului !) + fişa de înscriere în format word scrisă cu 
diacritice(obligatoriu diacritice la nume şi prenume  participant şi denumirea şcolii !) 
conform cu modelul ataşat. Ne ajută foarte mult la elaborarea tabelului de 
premiere şi apoi scrierea diplomelor, într-un timp mai scurt.  
4.Fişele scrise la întâmplare vor fi returnate de mai mu lte ori! 
 

    5. Lucr ările pot fi trimise  în format fizic prin colet po ştal înso ţite de 
fişa de înscriere printat ă +  fişa word pe e-mail.  
    6. Data limit ă de trimitere a lucr ărilor este vineri 3.06.2016 . Urmând 
ca duminic ă 5 iunie 2016 lucr ările s ă fie expuse public în Parcul Copou 
din Iaşi.  Diplomele şi alte materiale vor fi transmise la data de 
15.06.2016 

 

Opţional:  Semna ţi în 2 exemplare parteneriatul deja ştampilat de noi. Apoi 
ne trimite ţi scanat pe e-mail un exemplar semnat la şcoala dv. şi noi v ă trimitem 
numărul de înregistrare (pentru ambele exemplare).  

Nu trimite ţi parteneriate în format fizic, în plic sau altele.   
Nu le putem gestiona, nu le return ăm! 

 

Acolo unde lucr ările au fost realizate cu sume importante de bani s au dori ţi 
să rămână la clas ă vă rugăm să le trimite ţi fotografiate, scanate.  

7. Un cadru didactic poate coordona minim 5 participan ţi şi 
maxim nelimitat. 

În sarcina coordonatorului intr ă urm ătoarele:  
a. Salvarea lucr ărilor fotografiate cu numele elevului (autorului) şi nu cu 

etichete ata şate pe lucrare care nu pot fi citite. 
 b. Lucr ările în format fizic vor fi semnate cu numele elevu lui (autorului).     
c. Lucr ările vor fi înscrise pe fi şă  în ordinea alfabetic ă (ca la catalog) şi 

transmise în aceea şi ordine de pe fi şa de înscriere.  
c. Elevii vor pl ăti o singur ă taxă şi pot participa cu un num ăr de maxim 3 

lucr ări, cea mai bun ă lucrare va fi premiat ă, prime şte o singur ă diplom ă/trofeu.  
d. Este interzis ca elevii s ă plătesc ă mai mult de o singur ă taxă de 

participare la acela şi concurs ! 



e. Fiecare coordonator va trimite fi şa sa de înscriere cu lucr ările aferente în 
aceeaşi folie (plic, saco şă etc), în nici un caz amestecate cu alte lucr ări de la al ţi 
coordonatori. Dar pot fi trimise în acela şi colet po ştal.  
     f. Op ţional, profesorul coordonator poate fi ajutat de un   părinte voluntar. 

   7. Profesorii care vor promova prezenta expozi ţie în rândul elevilor şi vor 
coordona minim 10 elevi vor primi Certificat de Voluntariat. 

Profesorul coordonator  va înmâna diplomele elevilo r în maxim 3 zile de la 
primirea acestora ! 

8. Sunt admise în concurs atât lucr ările individuale cât şi cele 
colective(colaje de prim ăvară, piese de teatru cu tem ă religioase, etc.).  
 

9. Fiecare participant va fi premiat pentru lucrarea s a: va primi diploma de 
premiere personalizat ă + DVD-ul cu ISBN cu filmul activit ăţii + calendar pe anul 
2016 + tichet bonus. 

 

Fiind o competi ţie de lucr ări, se va acorda Marele Trofeu al expozi ţiei şi trofee de 
excelen ţă, premii I, II, III şi men ţiuni pe categorii de vârst ă. 

Veţi primi materialele prin colet po ştal pân ă la 15 iunie 2016. 
10. Fiecare participant (pre şcolar, elev, student etc.) va 

achita taxa de participare de 15 lei.  
Elevii care au participat la Expozi ţiile Na ţionale “Sfintele Pa şti 

2016” şi “M ărţişor 2016”  au tichete bonus de 3 lei.  
Taxa va fi în acest caz de 12 lei. 
Taxa pentru Republica Modova este fix ă: 10 roni. 
TAXA DE PARTICIPARE PENTRU CADRELE DIDACTICE VA FI DE 30 LEI. 
 

Taxa de participare poate fi trimis ă până la data limit ă 10 iunie 2016, dar 
specifica ţi pe fi şa de înscriere c ă se achit ă taxa mai târziu. 

 

11. Trimiterea taxei de participare: 
Banii reprezentând taxa de participare pot fi gesti ona ţi de un p ărinte din 

comitetul de p ărin ţi al clasei / şcolii / asocia ţia de părin ţi. Părintele desemnat va 
scrie pe verso la mandatul po ştal numele profesorului coordonator în numele 
căruia trimite banii. 

Va trimite banii din care se calculeaza şi taxele po ştale,  prin po ştă cu un 
mandat po ştal de culoare verde scris cu negru  la adresa: 

 
       Nume: Asociaţia “Vasile Pogor”  / 

                Prenume: Bivol Teodor  
                Str. P-ţa Voievozilor, nr. 5, bl. A 10, ap. 28, et. 7,   
                loc. Iaşi, jud. Iaşi, cod 700575 
 
 
 
 



Părintele desemnat va primi Certificat de Voluntariat  + calendar. 
12. După jurizarea lucr ărilor: 
Coletul poştal cu diplomele elevilor+DVD-uri şi alte materiale le vom trimite pe 

adresa personală a profesorului coordonator / profesorului participant conform 
BULETINULUI DE EXPEDIŢIE PENTRU POŞTA ROMÂNĂ completat de dv. (sau la 
cerere)  pe adresa parintelui voluntar.  

Aten ţie la completarea adresei dv. ! 
 

Cadrele didactice coordonatoare, al ţi coordonatori, au participarea gratuit ă. 
Vor primi gratuit diploma de premiere – coordonare + adeverin ţe + DVD + 
calendar.  

Pentru orice situa ţie trimite ţi e-mail de contact la: 
asocia ţia.vasilepogor@gmail.com  

 
 

 
Activitatea urm ătoare : 

 

FESTIVALUI INTERNAŢIONAL DE FILME, FOTOGRAFII  
ŞI REVISTE ŞCOLARE – Edi ţia a III-a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  


